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Onderwijs
kan aansluiten
Het groen onderwijs ziet mogelijkheden
voor aansluiting en partnerschap bij de
ambities van negen door de overheid
onderscheiden topsectoren. Niet alleen bij
agro & food en tuinbouw en uitgangsmaterialen, maar ook bij life sciences, biobased economy en water.

Tuinbouw wil
70 miljoen euro in
kennisontwikkeling
investeren

Onderscheiden topsectoren zoals
agro & food en tuinbouw krijgen overheidsgeld om hun internationale concurrentiepositie te verbeteren. De
ambities - in een pas verschenen rapport genoteerd - zijn dat de samenleving de sectoren waardeert, een
betere aansluiting onderwijsbedrijfsleven en voldoende instroom
van capabele leerlingen en medewerkers.
Het ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie
(EL&I) heeft in februari negen topsectoren - plus een tiende: hoofdkantoren - aangewezen, die naar
verwachting wereldwijd concurrerend kunnen zijn. Topteams hebben
vervolgens over de aanpak en ambitie per sector nagedacht en half juni

hun advies uitgebracht.
De negen sectoren hebben volgens het ministerie alle al een
sterke internationale positie. De
bedrijven hebben met steun van
kennisinstellingen kennis opgebouwd en aan innovaties gewerkt.
Bovendien, zo wordt de keuze verder
beargumenteerd, kan vanuit deze
sectoren worden bijgedragen aan
een oplossing van maatschappelijke
vraagstukken. De voedselsector
investeert bijvoorbeeld in de ontwikkeling van gezonde voedingsmiddelen en voedingspatronen. Hiermee
dalen hopelijk de kosten voor
gezondheidszorg en arbeidsverzuim.

Maatschappelijk draagvlak
Het ministerie spreekt over ‘de
gouden driehoek’ van bedrijven, overheid en kennisinstellingen. Per sector
wordt in deze driehoek gezocht naar
een publiek-private samenwerking.
Vergelijkbaar met het agrofoodcomplex van vroeger: de samenwerking
van overheid, onderwijs, onderzoek
en ondernemers of het OVO-drieluik.
Wageningen UR had daarin een positie, en die heeft ze volgens EL&I nu
opnieuw.
Ook Aequor en de Groene Kenniscoöperatie denken mee over hun
rol. ‘De groene onderwijskolom is
immers’, zo stellen ze in een notitie,
‘een cruciale leverancier van die
kennis en arbeidskrachten die het

Plannen van
topsectoren
De negen door het ministerie
van EL&I onderscheiden top
sectoren voor de Nederlandse
economie presenteerden vrijdag
17 juni hun plannen. Onder meer
investeringen in imago, kennisontwikkeling en een betere aansluiting van onderwijs met de
arbeidsmarkt.

succes voor de toekomst helpen realiseren. De groene onderwijsinstellingen willen dé opleidingscentra
zijn op het gebied van duurzame
innovatie en daarmee blijvend bijdragen aan het succes van de
Nederlandse topsectoren (…).’
In de GKC-programma’s, de lectoraten, centres of expertise en instrumenten zoals KIGO liggen volgens
de notitie veel mogelijkheden. Ook
de AOC Raad liet weten dat de
adviezen in het rapport goed aansluiten bij zijn strategische agenda
en de ambities van de aoc’s: agro &
food versterken het maatschappelijk draagvlak van de sector. Door
aandacht voor duurzaamheid, het
voedselvraagstuk, voeding en
gezondheid en dierenwelzijn.

Investeren

foto ton van den born

De ambities van het groen onderwijs zijn 1) verder ontwikkelen van
de kwaliteit van opleidingen voor
jongeren, werkenden en ondernemers, 2) innoveren door kennisontwikkeling en vertaling naar de
onderwijsniveaus en 3) samenwerken met bedrijven aan een beter
imago van de sector opdat er voldoende goede medewerkers voor de
toekomst zijn.
Minister Verhagen heeft in totaal
1,5 miljard euro beschikbaar voor de
versterking van de concurrentiekracht in de topsectoren. De topteams vragen in hun advies alle een
deel van het budget. Agro & food wil
150 miljoen euro en investeert zelf
150 miljoen euro in publiek-private
samenwerking. Tuinbouw hoopt dat
de overheid 220 miljoen euro investeert, waarvan 70 miljoen voor kennisontwikkeling. (TvdB)
6

vakblad groen onderwijs 9

6 juli 2011

